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EDITAL – ANEXO II
PROGRAMAS
LÍNGUA PORTUGUESA PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Análise de textos, incluindo: 1.1. Significado contextual de palavras e expressões. 1.2
Identificação do tema ou da ideia global do texto. 1.3 Apreensão da ideia principal e das
ideias secundárias de um parágrafo. 1.4 Relações de intertextualidade. 1.5 Relações de
sentido entre as palavras: sinonímia e antonímia. 2. Gêneros textuais, incluindo: 2.1.
Tipo textual de certos segmentos do texto (narrativo, descritivo, argumentativo,
expositivo, etc.). 3. Emprego das classes de palavras. 4. Emprego de tempo e modo
verbais. 5.Ortografia oficial. 6. Acentuação gráfica. 7. Crase. 8. Concordância nominal e
verbal. 9. Regência nominal e verbal. 09. Sentido de radicais, prefixos e sufixos. 10.
Análise sintática.
LÍNGUA PORTUGUESA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
1. Análise de textos, incluindo: 1.1. Significado contextual de palavras e expressões. 1.2
Identificação do tema ou da ideia global do texto. 1.3 Apreensão da ideia principal e das
ideias secundárias de um parágrafo. 1.4 Relações de intertextualidade. 1.5 Relações de
sentido entre as palavras: sinonímia e antonímia. 2. Gêneros textuais, incluindo: 2.1.
Tipo textual de certos segmentos do texto (narrativo, descritivo, argumentativo,
expositivo, etc.). 3. Emprego das classes de palavras. 4. Emprego de tempo e modo
verbais. 5.Ortografia oficial. 6. Acentuação gráfica. 7. Crase. 8. Concordância nominal e
verbal. 9. Regência nominal e verbal. 09. Sentido de radicais, prefixos e sufixos. 10.
Análise sintática.
CONHECIMENTOS DE GÊNERO
1. Natureza e Cultura (conceito sociológico; apropriação pela teoria feminista); 2.
Diferença e Desigualdade (conceito; o direito à diferença e à eqüidade); 3. Público e
Privado (conceito; apropriação pela teoria feminista); 4. Sexo e Gênero (conceito;
apropriação pela teoria feminista); 5. Relações de poder (as novas teses propostas pelo
neo-estruturalismo); 6. Patriarcado (as diversas teorias – marxista, psicológica,
feminista); 7. Identidades Culturais (construção social do que é ser mulher e ser
homem); 8. Desconstrução (conceito; oposição binária); Direitos Humanos
(conhecimento sobre a história e a Declaração Universal), 9. Movimento de Mulheres
(conhecimento sobre a história dos movimentos sociais e de mulheres); 10. Feminismo
(conhecimento sobre a história); 11. Raça/Etnia (conceitos de: raça, etnia, racismo,
identidade, discriminação, preconceito, estereótipo);12. Família (conceito e relações de
parentesco) 13. Lei Maria da Penha (conhecimento, implicações e aplicabilidade).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSESSOR JURÍDICO
1.Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres
individuais e coletivos, direito social, habeas corpus, mandado de segurança, ação
popular, habeas data; da nacionalidade, dos direitos políticos; da União, dos Estados,
dos Municípios; da administração pública, dos servidores públicos civis. Emendas à
Constituição, das Leis. Do Poder Executivo. Do Presidente da República. Do Poder
Judiciário. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do controle
judiciário. Funções essenciais da justiça, ministério público, advocacia geral da União e
defensoria pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade
social e do meio-ambiente. 2.Direito Administrativo: Organização administrativa
brasileira. Princípios fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos
administrativos. Contratos Administrativos. Processo de licitação. Concessão de
serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado,
discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. Desapropriação. Servidão.
Requisição. Regime dos servidores públicos federais, admissão, concurso público,
cargos em comissão, estabilidade, estágio probatório, remuneração, licença,
aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. A prescrição no
Direito Administrativo. Prescrição. Decadência e Preclusão. Controle da Administração
Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do Tribunal de Contas.
Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. 3. Direito Civil: Lei de Introdução ao código civil, pessoa natural,
pessoa jurídica, personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes de bens,
fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação,
aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito
real sobre coisa alheia, obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das obrigações,
cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos,
responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. 4. Direito Processual Civil:
Jurisdição, competência, critérios determinativos da competência, capacidade de ser
parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória do litisconsorte da
assistência, da intervenção de terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide,
do chamamento ao processo. Processo e procedimento. Procedimento ordinário e
sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa do réu, espécies de defesa, das
exceções, da contestação, da reconvenção, da prova, ônus da prova, dos recursos e
suas espécies, da ação rescisória. Ação Monitória. Execução de sentença. Definitiva,
provisória e liquidação. Processo de execução. Das diversas espécies de execução.
Penhora. Avaliação e Arrematação. Incidentes. Embargos em geral. Execução Fiscal
(Lei nº 6.830/80). Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95). 5. Direito do Trabalho:
Conceito de empregado e empregador, contrato individual de trabalho por prazo
determinado e indeterminado, interrupção e suspensão de contrato de trabalho, trabalho
em condições insalubres, periculosas. Trabalho noturno, jornada de trabalho,
convenções coletivas de trabalho, justiça do trabalho, vara do trabalho, competências
das varas, tribunais regionais do trabalho, jurisdição e competência, férias, licença
paternidade e maternidade, proteção do trabalho da mulher e do menor, repouso
semanal remunerado, o trabalho temporário, seguro desemprego e 13º salário. Do
Processo Judiciário do Trabalho. 6. Direito Penal – Efeitos civis e trabalhistas da
sentença penal. Crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração

da justiça. Crimes contra a organização do trabalho. Juizados Especiais criminais (Lei nº
9.099/95). 7. Direito Processual Penal: Inquérito Policial. Ação penal. Ação Civil.
ASSISTENTE SOCIAL
1. O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: as demandas sociais para a
profissão. 2. Políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil. 3.
Avaliação de políticas sociais e de proteção ambiental. 4. Pesquisa e planejamento em
Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas e quantitativas.
5. Assistência social com garantia de direitos - Seguridade Social (Saúde, Assistência
Social e Previdência). 6. Prática profissional em diversos campos de atuação na Saúde
Pública: Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde. A intervenção do Assistente Social
nas Condições e Relações do Trabalho. 7. O Assistente Social na construção e
desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. 8. Estratégias
e procedimentos teórico-metodológicos em Serviço Social - articulação com a situação
de intervenção. 9. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde
Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento
psíquico e interdisciplinaridade. 10. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de
danos. 11. Noções básicas de psicopatologia. 12. Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). 12.1. Atuação do conselho tutelar. 13. Estatuto do Idoso e política estadual do
idoso. 14. Lei orgânica da assistência social. 15. Política Nacional para a Integração da
pessoa portadora de deficiência. 16. Visão histórica social da família: configurações
familiares, família e parentesco; família brasileira e realidade social; gênero, poder e
sexualidade; intervenções psicossociais junto à família.18. O assistente social na
construção do projeto ético-político da profissão. 19. Ética e Legislação Profissional.
BIBLIOTECÁRIO
1. Planejamento, organização e administração de bibliotecas, serviços de informações.
Biblioteca pública como organização. Administração de RH: gerenciamento e
treinamento do corpo técnico administrativo da biblioteca. 2. Aspectos teóricos,
conceitos, funções, estrutura organizacional, organização & métodos, administração
financeira e de recursos materiais, elaboração e avaliação de projetos, marketing e
qualidade total. 3. Ação cultural em bibliotecas. Programas de incentivo à leitura.
Atividades culturais e recreativas. 4. Recursos e serviços informacionais. 4.1.
Conceituação, tipologia e características das fontes de informação. Recursos
informacionais eletrônicos. Bibliotecas digitais. Formação, desenvolvimento e gestão de
coleções. Atendimento ao usuário. Serviços e produtos. Direitos autorais. Depósito legal.
Disseminação da informação. Normas da ABNT sobre documentação. 5. Organização,
tratamento e recuperação da informação em diversos suportes. 5.1. Representação
descritiva de documentos: processos, instrumentos e produtos. Formato MARC. AACR
2. Representação temática de documentos: processos, instrumentos e produtos.
Classificação Decimal Universal. Indexação: linguagens, coerência e qualidade.
Conhecimentos e avaliação de software para bibliotecas. Fundamentos de recuperação
da informação. Processo de busca e recuperação da informação. Ferramentas e
estratégias de busca. Internet. 6. Lei 4084/62. Lei 7504/86. Decreto 56725/65. Código
de ética profissional.

COMUNICAÇÃO SOCIAL
I. Comunicação: teorias, conceitos e paradigmas: Teorias da comunicação. II. Papel
social da comunicação: Ética. Leis que regem a imprensa e radiodifusão. Código de
ética dos jornalistas. Direitos e deveres do jornalista. Políticas da Comunicação. Agenda
Setting e newsmaking. III. Comunicação e tecnologia: Globalização da comunicação e
seus novos paradigmas. A relação entre tecnologia e comunicação social. A
comunicação global e perspectivas para o século XXI. Massificação versus
segmentação dos públicos. IV. Legislação em comunicação social: Constituição da
República, Código Brasileiro de Telecomunicações, Código de Ética da radiodifusão. V.
Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de interação com cada
público específico. VI. Comunicação e linguagem: Gramática e ortografia da Língua
Portuguesa aplicadas à prática comunicacional. Características do discurso nos
diferentes meios de comunicação. A edição de texto e a edição de imagens:
peculiaridades e complementaridades. Especificidades dos meios impressos, eletrônicos
e digitais. VII. Conhecimentos de Informática: Noções de programas de texto, editoração
eletrônica e Internet.
ENGENHEIRO CIVIL
Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações
hidráulico-sanitárias, saneamento e dimensionamento de conjuntos moto-bomba.
Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma físicofinanceiro, medições de serviços executados. Execução de obras: reconhecimento de
cadastro de interferências, infraestrutura, superestrutura, cobertura de madeira e
metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, reforços de
fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de concreto aparente,
impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. Conhecimento de
informática, especificamente Autocad.
EDUCADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO
Conhecimentos de Gênero: 1. Natureza e Cultura (conceito sociológico; apropriação
pela teoria feminista); 2. Diferença e Desigualdade (conceito; o direito à diferença e à
eqüidade); 3. Público e Privado (conceito; apropriação pela teoria feminista); 4. Sexo e
Gênero (conceito; apropriação pela teoria feminista); 5. Relações de poder (as novas
teses propostas pelo neo-estruturalismo); 6. Patriarcado (as diversas teorias – marxista,
psicológica, feminista); 7. Identidades Culturais (construção social do que é ser mulher e
ser homem); 8. Desconstrução (conceito; oposição binária); Direitos Humanos
(conhecimento sobre a história e a Declaração Universal), 9. Movimento de Mulheres
(conhecimento sobre a história dos movimentos sociais e de mulheres); 10. Feminismo
(conhecimento sobre a história); 11. Raça/Etnia (conceitos de: raça, etnia, racismo,
identidade, discriminação, preconceito, estereótipo);12. Família (conceito e relações de
parentesco) 13. Lei Maria da Penha (conhecimento, implicações e aplicabilidade).

PEDAGOGO
1. Ética Profissional. 2. Papel do pedagogo na equipe interdisciplinar. 3. A construção do
conhecimento a partir das necessidades dos usuários da assistência social. 4. Teorias
do processo de aprendizagem. 5. Avaliação de programas educacionais. 6. Projetos
educativos interdisciplinares. 7. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem.
PSICÓLOGO
Teorias e Técnicas Psicoterápicas, Psicoterapia Breve, Psicopatologia, Teorias da
Personalidade, Psicodiagnóstico, Desenvolvimento Psicossocial, Terapia Familiar e de
Grupo, Dinâmica de Grupo, Entrevista Psicológica, Código de Ética do Psicólogo,
Equipe Interdisciplinar e Multidisciplinar, Reforma Psiquiátrica no Brasil, Vitimologia,
Alcoolismo, Drogas Psicoativas, Redução de Danos, Política de Saúde Mental do Brasil
(Portaria GM 399/2006), Saúde do Trabalhador, Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA- Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990), Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01 de
Outubro de 2003).
ANALISTA DE INFORMÁTICA
1. Fundamentos de computação:Organização e arquitetura de computadores.
Componentes de um computador (hardware e software). Sistemas de entrada, saída e
armazenamento. Princípios de sistemas operacionais. Características dos principais
processadores do mercado. Aplicações de informática e microinformática. 2. Sistemas
Operacionais - Windows XP-2000 e aplicativos do Word, Excell, Power Point,
Outlook/2003. 3. Software Livre: Conceitos de Software Livre e de Código Aberto. 4.
Sistemas de arquitetura aberta. 5. Rede de Computadores. Fundamento de
Comunicação de Dados. Redes Lan e Wan. 6. Arquiteturas TCP/IP, de redes de
computadores e seus componentes. 7. Segurança em redes de computadores. Firewall.
Prevenção em redes de computadores. 8. Arquitetura, Cliente e Servidor. (Estações e
servidores) 9. Conceitos Internet/Intranet. 10. Fundamentos de comunicação de dados.
11. Meios físicos de transmissão. 12. Elementos de interconexão de redes de
computadores (gateways, switches, roteadores). 13. Noções de Sistemas e Modelos da
Segurança da Informação. 14. Aspectos de linguagens de programação, algoritmos e
estruturas de dados e objetos. 15. Noções básicas de Tecnologias atuais de
desenvolvimento de sistemas.16. Noções de Qualidade no Desenvolvimento de
Software. (CMMI). 17. Noções de Banco de Dados. Bancos multidimensionais. Banco de
Dados Relacionais. Modelagem. Ferramentas de extração de manipulação de dados.
18. Noções de Gerência de Projetos e Ferramentas de gerenciamento.
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO
1. Protocolo / Recepção de documentos. Classificação, codificação e catalogação de
papéis e documentos. 2. Preenchimento, encaminhamento e controle de documentos
funcionais. 3. Noções sobre cadastro e tombamentos de bens patrimoniais. 4. Relações
Humanas no Trabalho. 5. Correspondência Oficial. 6. Organização de Arquivo. 7.
Princípios para Atendimento ao Público. 8. Conhecimentos na área financeira: Impostos;
Contas pagar; Contas a receber; Faturamento, Conciliação bancária, Noções de

Processos Licitatórios; 9. Noções de informática: Sistema Operacional Windows/98 ou
superior; Uso básico da Planilha Eletrônica Excell/2003; Processador de textos
Word/2000. Internet e Intranet.
EDUCADOR SOCIAL
Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto do Idoso. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96). Educação
Popular. Educação e trabalho. Educação de Jovens e Adultos. Educação à Distância.
Movimentos Populares e Sociais. Interdisciplinaridade. Educação popular e o papel das
organizações não governamentais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Anotações e registros de enfermagem. 2. Princípios básicos quanto à limpeza,
desinfecção e esterilização de materiais. 3. Técnicas básicas de enfermagem: sinais
vitais, termoterapia, crioterapia, sondagens, aspirações, nebulização, uso de
aparadeiras e papagaios, oxigenoterapia, lavagens, banho no leito, peso mensuração,
curativos, posição para exames, alimentações e colheita de material para exames. 4.
Administração de medicamentos por via oral e parenteral. 5. Assistência de enfermagem
em saúde pública: imunizações, teste tuberculínico, controle de pacientes e de
comunicantes em doenças transmissíveis: tuberculose, hanseníase, cólera, AIDS,
hepatite, meningite, dengue e leptospirose. 6. Assistência de enfermagem ao paciente
portador de: hipertensão arterial, diabetes, hemorragia digestiva, cardiopatias,
neoplasias, acidente vascular cerebral. 7. Assistência de enfermagem à mulher com
doença ginecológica e prevenção, à gestante, parturiente e puérpera normais e
patológicas. 8. Assistência de enfermagem à criança normal e portadora de diarréia,
infecções respiratórias, desnutrição. 9. Ética e legislação profissional.

